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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

فلسطينتحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 تحالف إقليمي بمظلة أميركية

 
 ة"، بحسبلمقبلايعقد مسؤولون سودانّيون وإسرائيلّيون اجتماًعا علنًيا ألّول مّرة في "األسابيع      

د دين ستعقالوف ما أعلنت وزارة الخارجّية السودانّية ؛ ووفق بيان الخارجّية السودانّية، فإن مباحثات
ضيع وموا "حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجاالت الزراعة والتجارة واالقتصاد والطيران للتفاوض

بناء لالهجرة وغيرها"؛ وأكد بيان الخارجية أّن السودان وإسرائيل اتفقا "على العمل المشترك 
 مستقبل أفضل، ولدعم قضية السالم في المنطقة".

ائيلي، إيدي كوهين، في لقاء مع صحيفة في السياق، قال وزير االستخبارات اإلسر      
ا، أردنيو "السوداني"، "نحن حالًيا تحت المظلة األميركّية نبني تحالفا سودانيا إماراتيا مصريا 

 ونتوقع انضمام دول أخرى في اإلقليم لهذا التحالف".
كامل وكشف كوهين أّنه سيرأس الوفد اإلسرائيلي إلى السودان، وأن الوفدان سيبحثان "الت     

أنا شخصًيا  والمشاريع الُمشتركة في االقتصاد والعالقات الثنائية بين البلدين في الفترة القادمة،
ين رة "بسأترأس الوفد اإلسرائيلي القادم للخرطوم" ؛وتابع كوهين أّن المناقشة الفعلّية المباش

ُه ماضي(، وتبعتالخرطوم وإسرائيل بدأت بعد لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي )في شباط ال
ع سلسلة من اللقاءات بين وفدي الدولتين تحت رعاية أميركّية، وآخر اللقاءات كانت األسبو 

الماضي ونجح فيها الوفدان في كسر الحاجز والوصول التفاق سالٍم، الذي ينص على تطبيع 
 العالقات الثنائية بين البلدين".

عليه  بمساعدات مالية حتى اآلن، لكن المتفقوأضاف أّن "إسرائيل لم تقدم وعوًدا للسودان     
تطبيع العالقات على المستوى الدبلوماسي وسيكون هناك تعاون أمني وتبادل سلع تجارية، 

يدة في يئة جواستثمارية بين البلدين، وأكد انه إذا دخل المستثمرون اإلسرائيليون السودان ووجدوا ب
 ة السودان في المجال االقتصادي".السودان للعمل، سيساهم هذا بشكل كبير في نهض
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افية ومن جهته قال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إّن "االتفاق" مع السودان "خطوة إض
حن ها. نلسالم تاريخي"، وإن "دوال أخرى ستنضم"؛ وأّن االتفاقّيات "جّيدة ألمن إسرائيل ولجيبت

من الشرق ومن  –ا على الطيران نغّير خارطة الشرق األوسط؛ األمر سيوفر ساعات ونقودً 
الغرب؛ الحديث عن تغيير وضع؛ إسرائيل كانت معزولة بالمطلق؛ أنا أقول لكم من اآلن: 

 ستنضّم دول إضافية".
سوداني مشترك، تحّدث عن تطبيع العالقات وإنهاء  –إسرائيلي  –وكان قد صدر إعالن أميركي 

امين دونالد ترامب، ورئيس حكومة العدو، بني العداء، بعد اتصال هاتفي ضّم الرئيس األميركي،
ني، لسودانتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء ا

 عبد هللا حمدوك.
السوداني إّن قادة إسرائيل وأميركا والسودان  –اإلسرائيلي  –بينما قال اإلعالن األميركي      

 اتفقوا على بدء عالقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل مع التركيز مبدئيا على
 ينوليالزراعة، وأن أميركا ستتخذ خطوات الستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء د

 لتخفيف أعباء ديونه.
 أربع غايات أساسية لـ"اتفاقيات إبراهيم"

رأى المحلل العسكري في موقع "واينت"، رون بن يشاي،أن "إسرائيل مستفيدة من ثمار      
مكانة مة الالمبادرة الدبلوماسية )اتفاقيات أبراهام(، لكن ينبغي أن نعلم أن غايتها األولى هي خد

للواليات المتحدة في المنطقة،وال يقل عن ذلك خدمة حملة ترامب  والغايات اإلستراتيجية
 االنتخابية؛ ومصالح إسرائيل موجودة في المكان الرابع في سلم األولويات األميركي".

وأضاف بن يشاي أنه تبين من محادثات أجراها مع مصادر مطلعة، أنه يفترض بـ"اتفاقيات 
 أبراهام" أن تحقق "أربعة غايات أساسية":

أوال، "إعادة تشكيل معسكر موال ألميركا ومناهض إليران في الشرق األوسط وتعزيزه بحيث      
يشمل الدول العربية السنية وإسرائيل. ويوجد لهذا المعسكر، وفيما إسرائيل القوية عسكريا عضو 
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الواليات علني فيه، قدرة أفضل على مواجهة التهديدات اإليرانية، حتى في الفترة التي تقلص فيها 
 المتحدة وجودها العسكري في الشرق األوسط".

 ثانيا، "زيادة مبيعات األسلحة األميركية للشرق األوسط من أجل إنشاء مصادر تشغيل ودخل
 لالقتصاد األميركي".

ي ثالثا، "لجم التوغل الصيني والروسي إلى الشرق األوسط كجزء من الصراع اإلستراتيجي الذ
دة الث. وتحاول الصين وروسيا حاليا استغالل انسحاب الواليات المتحيشمل الدول العظمى الث

من أجل توسيع تأثيرهما في المنطقة، ومن خالل ذلك تحقيق مكاسب اقتصادية. والواليات 
د المتحدة ليست مستعدة للتنازل عن المكاسب االقتصادية والسياسية النابعة من كونها السن

شكيل تسية لمنتجات النفط العربية وإسرائيل، ولذلك سعت إلى اإلستراتيجي ومزودة السالح األسا
 التي تركن فيها حليفاتها وزبائنها في المنطقة".’ اتفاقيات أبراهام’كتلة 

ية لسطينرابعا، "تحصين وتعزيزمكانة إسرائيل السياسية والعسكرية في المنطقة،ودفع القيادات الف
 بعد اآلن على دعم عربي أوتوماتيكي في أية إلى االعتراف بأنها غير قادرة على االعتماد

ض مطالب من إسرائيل؛ ولذلك، على القيادات الفلسطينية أن تبلور مواقف واقعية أكثر وتفاو 
 على أساس مبادرة إدارة ترامب للسالم".

 وأشار بن يشاي إلى أن إسرائيل ستخرج رابحة من اتفاق مع السودان، "فالسودان تنسب     
من  عسكر الشرق األوسطي للدول السنية المعتدلة الموالية للغرب وُتخرج نفسهانفسها إلى الم

يران إل عن دائرة التأثير والهيمنة اإليرانية. وهذا إنجاز كبير إلسرائيل على الورق، ألن االنفصا
سيمنع حرس الثورة من تهريب أسلحة وأموال عبر أراضيها إلى حماس والجهاد اإلسالمي في 

 غزة".
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 ات أفضت التفاق التطبيع مع السودانلقاء
ان كائيل قال وزير االستخبارات اإلسرائيلي إيدي كوهين إن قرار التطبيع بين السودان وإسر       

قرارا جامعا ومتفقا عليه من أطراف الحكم في السودان؛ ووصف كوهين قرار التطبيع بين 
 السودان وإسرائيل بالتاريخي.

عد بن المناقشة الفعلية بشكل مباشر بين الخرطوم وإسرائيل بدأت وكشف الوزير اإلسرائيلي أ 
 نتيبيعلقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في 

 بأوغندا، وتبعته سلسلة من اللقاءات بين وفدي الدولتين برعاية أميركية.
ي كسر الحاجز والتوصل إلى اتفاق سالم نص وأوضح أن آخر اللقاءات نجح فيه الوفدان ف 

 ة حتىعلى تطبيع العالقات الثنائية؛ وأضاف أن إسرائيل لم تقدم وعودا للسودان بمساعدات مالي
ني، اآلن، لكن المتفق عليه تطبيع العالقات على المستوى الدبلوماسي، وسيكون هناك تعاون أم

 وتبادل سلع تجارية واستثمارية بين البلدين.
 
 ى السعودية اتخاذ قرار التطبيع عل

: وعلى صلة قال مبعوث الرئيس األمريكي دونالد ترامب للشرق األوسط، آفي بيركوفيتش      
ل: قد قافإنه ينبغي على السعودية اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل؛ ووفق ما نقلته قناة )كان(، 

ية"؛ وأضاف: "في نهاية األمر "نجري محادثات إيجابية ومشجعة على عدة جبهات مع السعود
نعيش سالتطبيع هو قرار يتعين عليهم اتخاذه؛ نحن ننظر إليهم لفهم درجة الحرارة في المنطقة، 

فد ونرى"؛ يذكر أنه ترأس بيركوفيتش إلى جانب وزير الخزانة )المالية( ستيفين منوتشين الو 
 ين.األمريكي الذي سافر من تل أبيب رفقة وفد إسرائيلي إلى البحر 
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 من مستخدمي الشبكات االجتماعية بالعربية ضد التطبيع 90%  
نشورات % من الم90أفاد تقرير تم إعداده في وزارة الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلية بأن       

ين بقات في الشبكات االجتماعية باللغة العربية كانت "سلبية" تجاه اتفاقي التحالف وتطبيع العال
 اإلمارات والبحرين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".إسرائيل وبين 

ام" نستغر وتناول التقرير، النقاش باللغة العربية حول هذين االتفاقين في "فيسبوك" و"تويتر" و"ا
 أيلول  الماضيين، وقبل توقيعهما في البيت األبيض،   8آب  و 12و"يوتيوب"، بين 

اه المضامين عّبرت عن "مشاعر سلبية" تج وتبين من تحليل المعطيات أن الغالبية الساحقة من
ن % فقط من المشاركين في هذا النقاش ع5تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول الخليج؛ وعّبر 

ه ن توجتوجه "إيجابي"، واحتوت منشوراتهم على كلمة "سالم"، واعتبر معدو التقرير أنها "تعبر ع
 إيجابي".

ات في الشبكات االجتماعية ركزت على اتهام اإلمار % من المنشورات 45وأشار التقرير إلى أن 
% على أن االتفاق هو 10% على معارضة اتفاقيات مع الصهاينة، و27بخيانة الفلسطينيين، و

% على أنه يعبر عن 4% على أنه استسالم للواليات المتحدة، و5نفاق من جانب اإلمارات، و
 طمع.

مليون مستخدم في الشبكات االجتماعية اطلعوا على وسوم  100وقال التقرير إن أكثر من 
 بارزة، مثل "# التطبيع خيانة" و"# بحرينيون ضد التطبيع".

ا في المقابل، ذكرت االدعاءات المؤيدة لالتفاق في الشبكات االجتماعية، ولم يتجاوز حجمه
جدوى اقتصادية %، و 61% من مجمل المنشورات باللغة العربية، مثل منافع أمنية بنسبة 10

%. وحسب التقرير، برزت المنشورات "اإليجابية" 6%، وتبييض وضع قائم بنسبة 33بنسبة 
 تجاه اتفاق التحالف بين ناشطي الشبكة في العراق.

ف لتحالواّدعى التقرير أن مصدر المنشورات "السلبية" في الشبكات االجتماعية تجاه اتفاق ا    
ن وحزب هللا وحماس والسلطة الفلسطينية، إلى جانب "مجموعة ااإلماراتي في إير  –اإلسرائيلي 

 من منظمات المجتمع المدني التي تدفع لنزع الشرعية عن إسرائيل".
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، وذكر التقرير، بين منظمات المجتمع المدني، المعهد الفلسطيني ألبحاث األمن القومي    
عربية ضد التطبيع" لصالح  أيلول الفائت، مؤتمرا جرى خالله دفع "شبكة 27الذي عقد، في 

 خطواتمدونين. كذلك أشار التقرير غلى أن اإلمارات والبحرينن "استعدتا مسبقا مع سلسلة من ال
 والمبادرات التطبيعية"، بهدف تجنيد دعم لالتفاق في الشبكات االجتماعية.

 ركيزالل التوأوصى التقرير بأن "على إسرائيل التوجه إلى معركة إدراكية مضادة بقيادتها من خ
يتم  على النشاط في الشبكات االجتماعية باللغة العربية، وخاصة في دول الخليج ودول أخرى قد

"؛ توقيع اتفاقيات أخرى معها، بهدف إبراز األفضليات الكامنة بخطوات تطبيعية بالنسبة لها
 واقترح التقرير تركيز هذا النشاط بالتعاون مع وزارة إسرائيلية أخرى.

 
 مكاسب إسرائيل من التطبيع 

ين بهام( اعتبر تقرير إسرائيلي أنه في صلب اتفاقي التحالف وتطبيع العالقات )اتفاقيات أبرا     
ا مزاي إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين اعتبارات متعلقة باألمن القومي، وأن لهذه االتفاقيات

ول دأمامها بابا إلبرام صفقات مع  اقتصادية هامة، تمنح إسرائيل موطئ قدم في الخليج وتفتح
در عربية أخرى،ال تقيم عالقات رسمية مع إسرائيل،مثل السعودية خصوصا؛وأشار التقرير، الصا

 عن "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أنه فيما يتعلق باعتبارات األمن
 لمشترك وحليف مشترك يتمثلالقومي، فإن االتفاقيات تأتي "على خلفية التهديد اإليراني ا

 صادهابالواليات المتحدة"؛ ورأى التقرير أن االتفاق األهم هو المبرم مع اإلمارات، بسبب اقت
زيز ات تعالكبير قياسا بالبحرين؛وألمح التقريرإلى أنه من خالل االتفاق مع إسرائيل،تريد اإلمار 

 لة منة متطورة، بينها طائرات مقاتعالقاتها مع الواليات المتحدة، والحصول على أسلحة أميركي
 . "وتسعى اإلمارات إلى كسب نقاط لدى اإلدارة األميركية في سياق الصراع بينهاF35طراز 

ن وبين قطر، وأن تتموضع كالعبة إقليمية مؤثرة؛ لكن من الواضح أن وقوف اإلمارات والبحري
طر من جانب معارضي بشكل كامل إلى جانب إسرائيل والواليات المتحدة ينطوي على مخا

 السالم، وفي مقدمتهم إيران وأذرعها".
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اني ثى هي ولفت التقرير إلى الفرق الكبير بين اإلمارات والبحرين من الناحية االقتصادية، فاألول
، أكبر اقتصاد في الشرق األوسط، بعد السعودية، ومصادره متنوعة وال يعتمد على النفط فقط

 بيا،ويعتمد على النفط ومشتقاته باألساس، كما أن احتياطيبينما اقتصاد البحرين ضعيف نس
 النفط البحريني آخذ باالنتهاء.

ين، البحر وأضاف التقرير أن اتفاقيتي التطبيع تدفع أنشطة اقتصادية بين إسرائيل وبين اإلمارات و 
ة صاديتكانت معروفة لكنها لم تكن مباشرة ومعلنة، ومن شأن االتفاقيتين أن توسع العالقات االق

 وجيا،بشكل هائل في مجاالت كثيرة: التجارة، المواصالت، السياحة، األمن، االتصاالت، التكنول
فط ل النالطاقة، المال، الصحة وحماية البيئة. ويذكر أنه في مجال الطاقة، تسعى إسرائيل إلى نق

 شكلون.أ –إلى أوروبا عبر شبكة أنابيب شركة خط إيالت 
ربية "اتفاقيات أبراهام" إلى تطوير عالقاتها غير الرسمية مع دول عوتأمل إسرائيل بأن تؤدي 

أخرى، وأن تشكل بوابة لتوسيع عالقاتها االقتصادية مع دول آسيوية، خاصة في أعقاب فتح 
ية األجواء السعودية أمام الطائرات اإلسرائيلية. كذلك تأمل بأن تشكل اإلمارات مصدرا وغا

ار . "ومن الجائز أن تنتج عنها قيمة مضافة من خالل االستثملالستثمارات في مجاالت متنوعة
 في مشاريع يتم إشراك الفلسطينيين ومصر واألردن فيها".

لتي اادية وأشار التقرير إلى أن "االتفاقيات بين إسرائيل وأطراف عربية لم تحقق التوقعات االقتص
صر مة االتفاقيات الباردة مع علقتها األطراف العربية عليها، ويبدو أن هذا أحد أسباب طبيع

 واألردن".
عن  رائيلووفقا للتقرير، فإن "الشركاء العرب التفاقيات أبراهام يتوقعون أن يثمر التطبيع مع إس

ببها ثمار اقتصادية لها، ويبدو أن هذه التوقعات تزايدت في أعقاب األزمة االقتصادية التي س
 –ذه التوقعات وأن يشعر بها الشارع العربي وباء كورونا؛ وتوجد مصلحة إلسرائيل بتحقيق ه

 الخليجي، كتجسيد ألفضليات السالم معها".
وأوصى التقرير بأن "يظهر المبادرون اإلسرائيليون مصداقية واالنصياع لقوانين المكان، من 

التجارية المحلية. وإلى جانب ذلك، ينبغي التذكير بأن السوق  –خالل دراسة الجوانب الثقافية 
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جية مفتوحة لجهات معادية إلسرائيل، األمر الذي يستوجب الحذر في تسويق تكنولوجيا الخلي
 حساسة".

 
 تخوفات صينية

 أشار تقرير آخر نشره "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، إلى رد الفعل     
ط تخوف الصيني على اتفاقيتي التطبيع كان فاترا، كونهما أبرمتا تحت رعاية أميركية، ووس

 صيني من عزم أميركي للمس بعالقاتها مع دول في الشرق األوسط.
قات ورصد التقرير عدة مؤشرات لفتور رد فعل الصين تجاه إسرائيل، وذلك على خلفية توتر العال

األميركية. فقد أرجأت الصين تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، بعد وفاة سفيرها  –الصينية 
 يعة بين قادة الجانبين، الذين لم يجروا محادثات بينهم في األشهرمؤخرا؛ كذلك هناك "قط

 األخيرة".
ير وحسب التقرير، فإن "خبراء صينيين للشرق األوسط، الذين يعبرون في أقوالهم بشكل غ     

ء رسمي عن موقف الصين، قدروا أن االتفاقيتين حققتا إنجازا ثنائيا محدودا، إلى جانب نشو 
 ’قنبلة موقوتة’بسبب إزاحة القضية الفلسطينية إلى الهامش، ما يشكل  مشكلة أعمق؛ وذلك،

ن أستشعل صراعا جديدا بين إسرائيل والفلسطينيين؛ وقدر الباحثون الصينيون في مقاالت رأي 
شمل االتفاقيتين غايتهما عزل إيران، وكذلك اإلخوان المسلمين وتركيا، بواسطة تشكيل محور ي

 لواليات المتحدة".إسرائيل ودول الخليج وا
 لسياقوأوصى التقرير بأن "على إسرائيل أن تعي التغييرات في مفهوم الصين للعالقات في ا     

 خالل الشامل للعالقات بين الدول العظمى، وإجراء دراسة مفصلة لإلمكانيات الماثلة أمامها من
فاق تجارة حرة وتعاون إلسرائيلي(، وبما يشمل دفع اتا –ألميركي ا –مثلث العالقات )الصيني 

 في مواضيع التجديد".
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يتعين  وتابع التقرير أنه "إلى جانب الحفاظ على العالقات اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة،
على إسرائيل االمتناع عن تنفيذ خطوات علنية ضد الصين تجعل األخيرة تصفها بأنها في 

 المعسكر المعادي للصين".
   

 للتأشيرات بين االمارات واسرائيلإلغاء متبادل 
يادة وصل وفد إماراتي رفيع المستوى ضم وزيري المالية واالقتصاد؛ ورافقه وفد أمريكي بق    

ا، وزير المالية األميركي ستيفن منوشين، إلى فلسطين المحتله في أول زيارة علنية من نوعه
 رعايةباتفاق التحالف بين البلدية  برفقة مسؤولين أميركيين، وذلك بعد أكثر من شهر على توقيع

 شيراتأميركية؛ وأبرمت عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين، ومن أبرزها اإلعفاء المتبادل من تأ
 ق.الدخول للسياح، لتكون بذلك أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية على اإلطال

 –تي ين الخّط الجوي التجاري اإلماراوحطت طائرة إماراتّية في مطار بن غوريون في اللد لتدش
راكبا، منهم مسؤولون في شركة "االتحاد" ورجال أعمال  58اإلسرائيلي؛ وضّمت الطائرة 

 وصحافّيون، واستقبلوا بمراسم احتفالية في مطار بن غوريون.
ن وبالتزامن مع ذلك، تفقد نتنياهو سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء حيفا، حيث قال : إ

 طبيع مع اإلمارات "سيخفض سعر الغساالت واألدوات الكهربائية والطعام".الت
ية رحلة أسبوع 28وسبق ذلك، أن توصلت إسرائيل واإلمارات، إلى اتفاقية طيران، تحط بموجبها 

ير غقادمة من إماراتي أبو ظبي ودبي في مطار بن غوريون في اللد، كما تسمح االتفاقية بعدد 
 تجارية المستأجرة بين البلدين.محدود من الرحالت ال

 
 صندوق استثماري امريكي اسرائيلي اماراتي يعمل من القدس

وًقا أعلن رئيس صندوق إغاثة البيت األبيض، آدم بوهلر، أن الواليات المتحدة ستنشئ صند     
ادي ثالثيا يسمى صندوق "إبراهيم" وسيعمل في القدس؛ وسيكون الصندوق مكتًبا للتعاون االقتص

 مليارات دوالر. 3في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بميزانية أولية قدرها 
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ت إلماراوزراء العدو بنيامين نتنياهو، لدى استقباله في مطار بن غوريون وفد دولة اوأعلن رئيس 
ولى ة األالعربية المتحدة "اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة ألجيال، هذه هي الزيارة الرسمي
 ديقتصامن اإلمارات"؛ قال "اليوم نوقع اربع اتفاقيات من شأنها ان تغير األمور، في المجال اال
حدة المت وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران"؛ وأعرب نتنياهو عن امتنانه للواليات

 لسالمقائال "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لوال الدعم األميركي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم ا
 الرائع".

 قامت خليجي منذ أنووصل وفد إماراتي إلى إسرائيل، في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد ال
يران الدولتان بتطبيع العالقات، على أن يجري التوقيع على عدد من االتفاقيات تشمل مجال الط
 خزانةوحماية االستثمار واإلعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا، ويرافق الوفد وزير ال

سرائيليين في األميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإ
 أبوظبي اإلثنين.

امة أيلول في واشنطن برعاية الرئيس األميركي دونالد ترامب اتفاق إق 15ووّقعت إسرائيل في 
مة عالقات مع اإلمارات وإعالن "تأييد سالم" مع البحرين التي وقعت االحد رسميا اتفاق اقا

مع  ولة عربية تطبع العالقاتالعالقات مع إسرائيل، وأصبحت اإلمارات والبحرين ثالث ورابع د
 .1979ومصر عام  1994إسرائيل، بعد األردن عام 

 
 تتويج ولي عهد السعودية بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

اء أعلن الدكتور مايك إيفانس مؤسس متحف أصدقاء إسرائيل، أنه سيتم تقديم جائزة أصدق     
اء. حيث وك، ورؤساء الوزراء، وستة رؤسمن قادة العالم، بما فيهم المل 11إسرائيل المرموقة إلى 

استضاف متحف أصدقاء إسرائيل في وقت سابق في القدس، المؤتمر الصحفي المسيحي 
دثين السنوي الرابع، والذي عقد وبث للمشاهدين حول العالم عبر االنترنت، وكان من بين المتح

و العد نتنياهو ورئيس كيان في المؤتمر السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان و بنيامين
 رؤوفين ريفلين.
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ل آوخالل اللقاء، تم تتويج كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز       
 سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس

يتش، مكتوم، ورئيس صربيا ألكسندر فوتش وزراء دولة اإلمارات العربية الشيخ محمد بن راشد آل
وش ورئيس رومانيا كالوس يوهانيس، ورئيس الباراغواي ماريو عبده بينيتيز، رئيس التشيك ميل

 زيمان، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس ماالوي الزاروس شاكويرا.
 حول نا المسيحيينوقال بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ليس لديها أصدقاء جيدون من أصدقائ     

في  ل مرةالعالم؛ في رأيي المعاهدة اإلبراهيمية هي نقطة تحول مذهلة في التاريخ، إنها ترمز ألو 
 التاريخ إلى االتفاق الكامل إلضفاء الشرعية على وجود إسرائيل هنا".

ذي واستحداث جائزة أصدقاء إسرائيل  جرى من قبل الرئيس التاسع إلسرائيل شمعون بيريس، ال 
شغل أيًضا منصب الرئيس العالمي لمتحف أصدقاء إسرائيل؛ ومنحت الجائزة سابًقا لرئيس 

مير اني أالواليات المتحدة دونالد ترامب، والرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش؛ وألبير الث
يرهم اكو، ورئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو وغمون

 الكثير.
 

 التهدئة وتبادل االسرى 
كشفت مصادر مصرية خاصة، أن الوفد القيادي رفيع المستوى من حركة "حماس" سيبحث      

 رات العامة.في القاهرة عدة ملفات بشأن قطاع غزة، مع المسؤولين في جهاز المخاب
 ح العاروري؛ و يضم كلولفتت إلى أن وفدًا بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صال

: خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، أعضاء المكتب السياسي للحركة ، وسيلتقي من
 مدير الجهاز اللواء عباس كامل، برفقة مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق،

ل لتبادانائب رئيس الجهاز اللواء أيمن بديع؛ وأن وفد  حماس، سيناقش بالقاهرة التهدئة وصفقة و 
 مع إسرائيل، والمصالحة مع فتح.
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 وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي في وقٍت تمّر فيه العالقات بين الحركة ومصر     
ي ى القاهرة الوساطة بها، وفبظرف دقيق، بسبب خالفات بشأن الملفات الفلسطينية التي تتول

ذابة نها إمقدمتها المصالحة الداخلية، وتبادل األسرى، والتهدئة في قطاع غزة؛ وأن الزيارة من شأ
الجليد بين الجانبين في ظل غضب مصر، في أعقاب لقاء قيادتي "حماس" و"فتح" في تركيا، 

االحتالل طلبت من  متجاوزين الدور المصري في هذا الملف؛وأوضحت المصادر أن سلطات
كل من مصر وقطر، التدخل لوقف موجة التوتر في قطاع غزة اآلخذة في التصاعد، جراء 

 إطالق صواريخ تجاه مستوطنات غالف غزة.
ائل وكشفت أن المسؤولين بجهاز المخابرات العامة من المقرر أن يبلغوا مسؤولي حماس برس    

 ألسرى مع االحتالل.إسرائيلية عدة، بعضها متعلق بصفقة تبادل ا
فة وهناك رسائل أمنية اختصت بها إسرائيل القاهرة، كوسيط، في ملف التهدئة بقطاع غزة، كاش
ركة أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ مصر بمعلومات استخباراتية بشأن تحركات للجناح العسكري للح

 ن شأنها تغيير"كتائب عز الدين القسام"، بهدف إدخال نوعيات أسلحة متطورة إلى القطاع م
 ميزان القوة.

وبحسب المعلومات التي تبادلها الجانب اإلسرائيلي مع مصر في هذا الشأن، تضمنت     
 مساعَي حمساوية، لتطوير منظومة دفاع جوي،من شأنها تغيير الوضع في المواجهات المقبلة،

إن و المحاوالت،  وإعاقة الطلعات الجوية لطيران االحتالل؛ ولفتت في الوقت ذاته إلى أن هذه
كانت في نطاق بدائي، إال أنها قد تتسبب على مدى زمني أوسع في تطوير منظومة يصعب 

د التعامل معها الحقًا، خصوصًا في ظل عمل الحركة على تطوير كافة قطاعاتها العسكرية، بع
 التطور النوعي الكبير في الفرق البحرية المقاتلة التابعة لها.

    
 2021طرية لغزة حتى نهاية تمديد المنحة الق

في حين ذكر تقرير إسرائيلي، أن قطر وافقت "بعد مداوالت حثيثة"، على االستمرار في تقديم     
المقبل، ولفت إلى أن حجم  2021المنحة النقدية الشهرية لقطاع غزة المحاصر،على مدار عام 
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مسؤولين في قطر وحركة حماس المنحة وآلية توزيعها لم تحدد بعد، مدعيا تباين المواقف بين ال
في هذا الشأن؛ وأشار موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن القرار القطري جاء في أعقاب 
اتصاالت مكثفة بين إسرائيل وحماس وجهات دولية، جرى بعضها في الدوحة وبعضها في 

األساس إلى إسرائيل، كجزء من مباحثات تثبيت التسوية، مشددا على أن المباحثات "تهدف في 
 تحقيق هدوء تكتيكي نسبي بين إسرائيل وحماس لمدة عام على األقل".

وادعت الصحيفة بروز خالفات بين الجانب القطري وحماس حول توزيع المنحة، وقالت إن 
ء خط "الدوحة تريد تحويل جزء من الميزانية لالستثمار في مشاريع بنية تحتية؛ من ضمنها إنشا

 توليد الكهرباء في غزة، ".غاز سيتم ربطه بمحطة 
" ياتانوبموجب الخطة األولية للمشروع فإن شركة "نوبل إنرجي" المشغلة لحقل الغاز البحري "ليف

ركة ستبيعه لشركة "ديليك" للوقود التي ستبيعه بدورها لقطر التي ستزوده عبر خط أنابيب للش
ل إقامة خط األنابيب من إسرائيالخاصة التي تدير محطة الكهرباء في غزة"؛ وأشارت إلى أن 

هو و إلى قطاع غزة قد يستغرق ما بين عامين وثالثة أعوام، مشددة على أن "المشروع مكلف جدا 
حركة حالًيا في مرحلة التخطيط فقط"؛ فيما ادعت أنه فيما تتحمس قطر للمشروع، تفضل قيادة ال

دت الصحيفة على أن الجانب تسلم المنحة عبر دفعات نقدية شهرية للعائالت المحتاجة؛ وشد
ثناء ذه األاإلسرائيلي لم يحدد بعد موقفه من آلية تحويل المنحة القطرية الفتا إلى أنه يدرس في ه

 تأثير إقامة مشروع خط الغاز لى صفقة محتملة لتبادل األسرى بين حماس وإسرائيل.
 دوحة،عاصمة القطرية، الوعلى صلة، ذكر تقرير صحافي إسرائيلي أن وفدا إسرائيليا زار ال     

خالل األيام الماضية، في سياق تثبيت التهدئة في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد أوضاعا 
 إنسانية صعبة مع ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة في ظل تفشي جائحة كورونا.

 60ن ، ألون بن دافيد، إن "الوفد اإلسرائيلي تمكن من تأمي 13وقال المراسل العسكري للقناة 
 الجاري". 2020مليون دوالر من المساعدات التي ستقدمها الدوحة لقطاع غزة حتى نهاية عام 
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ويلة دئة طوأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى ته
مع األمد في قطاع غزة، وأجرت خالل األسابيع األخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة 

 مبعوثين قطريين.
وهدفت المباحثات إلى بناء خطة شاملة أكثر عبر تحويل ميزانيات وبناء مشاريع لمساعدة 

 .2006القطاع الذي يعيش أزمة خانقة جراء الحصار المستمر منذ العام 
وبخالف مرات سابقة، يسعى االحتالل إلى الوصول إلى خطة ُتستغل بموجبها المساعدات 

، ي مشاريع كبيرة إضافية، حتى ال يكون الرهان على هدوء مؤقت في القطاعالمالية للقطاع ف
الل وإنما لبناء مشاريع طويلة األمد، يتحقق عبرها استقرار أمني لفترة طويلة؛ ويجري االحت

 مشاورات مع دول أخرى غير قطر، رغم أنها الداعم األساسي للقطاع.
مهيد ابة تفقة قطر على نقل األموال لقطاع غزة، بمثوبحسب القناة العبرية، إسرائيل تعتبر موا    

 لى أنإالطريق النضمامها الى "اتفاقيات ابرهام" وتطبيع العالقات مع إسرائيل؛ ولفتت القناة، 
جرت ة، وأالمنظومة األمنية اإلسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة األمد في قطاع غز 

 ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.خالل األسابيع األخيرة مباحثات 
موال أوأشارت الى أن المباحثات اإلسرائيلية القطرية، تهدف إلى إعداد خطة شاملة، عبر تحويل 

 من قطر، لبناء مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.
، أن حركة عاموس هرئيلوعلى صلة كتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية،     

تسعى للبحث عن أدوات قتالية بديلة لألنفاق، في أعقاب نجاح العائق التحت أرضي، حماس س
، على الحدود مع قطاع غزة؛ وقال: إن نجاح الفصائل الفلسطينية بسالح األنفاق كان جزئًيا
ل لكنهم تمكنوا خالل الحرب األخيرة على غزة،من اختراق الحدود والتسلل من عدة أنفاق وقت

 جنود.
ن الفصائل بغزة، وعلى رأسها حماس، ستعمل على تطوير أدوات جديدة تساعدهم وأضاف، أ 

على استخدام المجال الجوي، من خالل زيادة استخدام طوافات وحوامات مسيرة؛ وترجح 
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المخابرات اإلسرائيلية أن معظم النشاطات العسكرية لحماس، تأتي في سياق تعزيز قوتها 
 بلية واسعة، وليس بهدف تصعيد مؤقت مع إسرائيل.العسكرية، واإلعداد لمواجهة مستق

لفة، ولفت هرائيل إلى أن حكومات نتنياهو المتغيرة، تفضل إدارة الصراع مع حماس بأقل تك    
 وتجنب مواجهة باهظة، حتى لو كان ذلك قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع.

لف في م في غزة وإسرائيل، والتقدم وأشار الى أن أزمة كورونا وتداعياتها االقتصادية والسياسية
 تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس، قد يؤدي إلى تهدئة طويلة األمد في القطاع.

 
 ..  مسار المصالحة الفلسطينية

حركة أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لل     
خر آية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف على روحي فتوح مبعوث األمم المتحدة لعمل

المستجدات السياسية في فلسطين؛ وآخر التطورات على صعيد ملف الحوارالوطني والمساعي 
 التي تبذلها القيادة الفلسطينية، في سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية.

 رئاسيصالحة، في مقدمتها إصدار المرسوم الوأكدا أن الخطوات المقبلة ستكون عملية إلتمام الم
مل، الخاص باالنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وما سيتبعها من حوار وطني شا

 قة.والبدء بتشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقديم آليات على أسس وطنية لحل كافة المشاكل العال
ة سطينيدة بعملية السالم وإقامة الدولة الفلمن جانبه، أكد مالدينوف التزام األمم المتح     

ى دة علالمستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. وحث على استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق الوح
ة أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمقدم

 ا أكدلشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة؛ كمضرورية ألي عملية سياسية مستقبلية على أساس ا
 مالدينوف استعداد األمم المتحدة لبذل كل ما تستطيع إلنجاح الحوار الوطني بالتعاون مع

بات جمهورية مصر العربية؛وتم االتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق حتى الوصول إلى االنتخا
 ديمقراطية. وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني على أسس
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قًا وفي حديث اعالمي قال الرجوب، إن حجم التحديات المحدقة بقضيتنا كبير جدًا، انطال     
 ضح أنمن صفقة القرن وصواًل إلى حالة االنهيار في النسيج العربي والهرولة نحو التطبيع؛ وأو 

طيني التطبيع العربي وصفقة القرن أنهوا وجود جبهة عربية وطنية حاضنة للشعب الفلس
ضع والمقاومة وحامية للعمل السياسي والدبلوماسي؛ وأشار إلى أن هناك مراجعة ومباحثات للو 

السياسي الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس "وباقي الفصائل مثل ما حدث أخيرًا في 
، وكلها خطوات تسير باالتجاه الصحيح؛ ونوه إلى أن ما وجب التأكيد عليه نحن ١٩/٥/٢٠٢٠

بع االنقسام الفلسطيني بالمطلق، ويوجد إجماع وطني فلسطيني على أن الوحدة غادرنا مر 
 .الوطنية ووحدة القيادة في إطار "م.ت.ف"، ال يمكن المفاوضات والنقاش فيها مع االحتالل
 ارجيةوبين أن الحوار الوطني الفلسطيني بمنطلقاته وأهدافه له عالقة بقضيتنا وليس بأجندات خ

 نجازإلالوطني وليس بمفهوم الفصيل؛ وأضاف: "اليوم نحن في الدقائق األخيرة  وبمفهوم الكبرياء
عد ل البمرحلة يصدر فيها مرسوم رئاسي لمواعيد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بعيدًا ك
لت ز وما  عن اتفاق أوسلو"؛ وتابع: "بداية صدور المراسيم الرئاسية هي بداية للشراكة الفلسطينية

 طيني، بالمصالحة والوحدة الفلسطينية"؛ ونّبه إلى أن الحوار يجب أن يكون فلسطيني فلسمؤمناً 
نا ن أملأويرتكز على برامج لها عالقة بالسقف السياسي والنضال والتطوير وإنهاء االنقسام؛ وبين 
قديم لترع الوحيد هو النجاح، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني واألخوة اإلعالميين إلى النزول للشوا

ة من الدعم، ال التشكيك ودعم إنهاء االنقسام وتشكيل؛ واختتم حديثه: "االنتخابات الفلسطيني
مرين الضرر لنا تأخيرها وعدم عقدها في المستقبل القريب، لذلك نطمئن أبناء شعبنا بأننا مست

 بجهودنا إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ق بنيكوالي ميالدنوف، ممثل األمين العام لألمم المتحدة للشر  ث األمميالمبعو وكان      

ية،  األوسط،  قد التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عبر الوسائل التقن
 ية.حيث جرى خالل اللقاء التركيز على مسار الحوار الوطني إلنجاز الوحدة الوطنية الفلسطين

هذا المسار خياًرا استراتيجًيا لحركةحماس، مؤكًدا التمسك به والتصميم  واعتبر اسماعيل هنيه
على إنجازه، مستعرًضا محطات الحوار الجاري مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، مشيًرا إلى 
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أن اآلفاق الواعدة التي تلوح للتوصل إلى اتفاق وطني شامل لحماية القضية الفلسطينية، وتحقيق 
في الميدان والسلطة ومنظمة التحرير، وذلك استشعاًرا من الجميع بخطورة  الشراكة الوطنية

 التحدي الذي تمر به القضية الفلسطينية واألخطار المشتركة،
ي وأشار هنية إلى أن هناك بعض الضغوط الخارجية إلعاقة مسار الوحدة الوطنية، مؤكدا ف   

 لن نسمح بالعودة إلى الوراء. الوقت ذاته أنها لن تنجح في إيقاف الجهد المشترك، و 
ق من جانبه عبر نيكوالي ميالدنوف عن دعم األمم المتحدة لكل الخطوات التي من شأنها تحقي

 شدًداالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية، م
 وطني فلسطيني.على أهمية استمرار األجواء اإليجابية السائدة إلنجاز اتفاق 

 
 االتحاد األوروبي مستعد لدعم االنتخابات الفلسطينية..

اصر، وناقش ممثل االتحاد األوروبي ، ورئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية حنا ن    
جنة دعم للآفاق االنتخابات الفلسطينية وعددا من المشاريع الجارية الممولة من االتحاد األوروبي 

 بات،تخااالنتخابات المركزية؛وجدد ممثل االتحاد األوروبي، دعوة االتحاد األوروبي إلجراء ان
 وأكد االستعداد لدعم هذه العملية بمجرد صدور مرسوم رئاسي يحدد موعًدا لها.

 
 االستيطان في الضفة الغربية

كنية سوحدة  2166وافق المجلس األعلى للتخطيط في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، على بناء     
العبرية أنه تمت  7ة في عشرات التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية؛ وأوضحت القنا

 ( وحدة أخرى.1313( وحدة استيطانية والثاني )853الموافقة على مخططين األول )
ات وأفادت أنه من المنتظر عقد اجتماع آخر لمجلس التخطيط يتم فيه الموافقة على بناء وحد 

 وحدة سكنية بالمجمل. 5000سكنية في مناطق أخرى؛ ورجحت أن تتم الموافقة على أكثر من 
 يامينوأشارت القناة إلى أن تصاريح البناء جاءت بعد ثمانية أشهر جمد فيها رئيس الوزراء بن 

 نتنياهو مخططات البناء في الضفة بعد الضغط عليه من قبل رؤساء المستوطنات.
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 دعوات إلحكام السيطرة على الضفة
شارك أعضاء من األحزاب اليمينية المختلفة في الكنيست، في جولة لمجمع مستوطنات       

 غوش عتصيون والبؤر المحيطة به، والتي أقيمت على أراٍض فلسطينية في الخليل وبيت لحم.
 كل منوبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الجولة نظمها ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل"، والمشّ 

أعضاء الكنيست ومسؤولين يمينيين متطرفين، حيث من المتوقع أن يناقش اللوبي عدد من 
ة طلبات تنظيم تلك البؤر وشرعنتها،ومعالجة مسألة الحفاظ على مناطق )ج(؛وشارك في الزيار 

 كضيف شرف، مارك تسيل ممثل الحزب الجمهوري األميركي في اسرائيل.
ر كاتس، سلوك الحكومة تجاه المستوطنات والبؤ وانتقد عضو الكنيست عن الليكود حاييم      

لزيارة هذه ااالستيطانية، داعًيا إياها لعدم التخلي عن االستيطان والبناء في المستوطنات؛ وقال، "
 جاءت من أجل تحسين ودعم مثل هذه الخطوات".

من جهتها، قالت إيليت شاكيد من قادة يمينا، إنه من المهم الحفاظ على الزراعة في 
ستوطنات، وأن تقف الحكومة في وجه الحرب الممولة من السلطة الفلسطينية في مناطق الم

ن ًة وأ)ج("، متهمًة الحكومة بالتقصير في هذا االتجاه؛واعتبرت شاكيد،الزيارة بأنها مهمة خاص
يطرة هناك أعضاء من الليكود والحريديم شاركوا فيها، مضيفًة "يجب أن ال ننسى مدى أهمية الس

اء ضفة الغربية وتنمية المنطقة"؛ ودعت شاكيد الحكومة إلعالن مزيد من مناقصات البنعلى ال
أشهرمن التجميد، مشيرًة إلى أن حزبها كان أحد الذين ضغطوا بهذا  9في المستوطنات بعد 

 االتجاه.
ن من ناحيته، قال عضو الكنيست عن كتلة يمينا بتسلئيل سموتيرتش، إن هذه الجولة مهمة م  

ة ألف مستوطن يعيشون في تلك المناطق، قائاًل "هؤالء ليسوا مواطنين من الدرج 20عم أجل د
الية الثانية، هو لهم حقوق مدنية كاملة"؛ وأعرب سموتيرتش عن أمله في أن تستخدم الفترة الح

واستغالل وجود دونالد ترامب في الرئاسة األميركية من أجل تنظيم وشرعنة أكبر عدد من 
 البؤر االستيطانية.المستوطنات و 
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 اإلمارات تستثمر في مشروع استيطاني ضخم في القدس
وكشفت مسؤولة في بلدية االحتالل في مدينة القدس، عن "استعداد وتحمس" إماراتي      

ادي و لالستثمار في المخطط االستيطاني الذي ُيعد لتهويد أجزاء واسعة من األحياء المقدسية، 
ي ارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني فالجوز والشيخ جراح والمصر 

 - مشروع يعرف بـ"وادي السيليكون" ؛ وعملت نائبة رئيس بلدية االحتالل في القدس، فلر حسن
ار ناحوم،التي زارت اإلمارات ضمن وفد "إسرائيلي" رسمي،على تجنيد شركات إماراتية لالستثم

هذه الخطوة تساعد على ربط "إسرائيل" باإلمارات من جهة في المشروع التهويدي؛وزعمت أن"
 وسكان القدس الشرقية بالبلدية من جهة أخرى".

ب ومكمن خطورة مشروع "وادي السيلكون" بأنه يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذ    
 إلى واستثمار استيطانية بفعل المناطق التجارية والسياحية الضخمة التي ستقام، باإلضافة

ل"، استغالله لربط شرق المدينة بجزئها الغربي لتحويل القدس تدريجًيا"عاصمة موحدة إلسرائي
بموجب "صفقة القرن" األميركية ؛ ويشمل المخطط إقامة بنايات ضخمة ستستخدم في قطاع 

 التكنولوجيا و"الهايتيك"، كذلك إقامة حدائق ومكاتب ومبان حكومية.
يا إسرائيلية" أن المنطقة المهّودة ستصبح مقرا لشركات تكنولوجوأظهرت تقارير صحفية "    

 ة.ميركيالمعلومات االحتاللية بشكل يشبه "وادي السيلكون" التكنولوجي في والية كاليفورنيا األ
منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في الحي  200ويقوم المخطط على أنقاض نحو 
لقدس رحلة األولى من المخطط الذي أعلنت بلدة االحتالل في االمقدسي وادي الجوز، كما أن الم

ادي في حزيران الماضي عن الشروع بتنفيذها، عبر توزيع أوامر هدم على المقدسيين من أهالي و 
 دونما من األحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة. 250الجوز، تستهدف أكثر من 

من  ،موشيه ليؤون،وطاقمه،لمشروع "وادي السيليكون"ويروج رئيس بلدية االحتالل في القدس    
 خالل اإلعالم "اإلسرائيلي"، عبر عقد جلسات عدة مع أصحاب األراضي في المنطقة الصناعية

وعرضه على أنه مشروع الهايتك األضخم في القدس، وسيوفر أماكن تشغيل في مجال الهايتك 
 آالف خريج من سكان األحياء المقدسية. 10لـ
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% 35احوم، في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون"،أن "ن –ي هذا السياق، ادعت حسن وف    
تنا من سكان القدس يتحدثون اللغة العربية؛ ويعيش الكثير منهم في أحياء شرق المدينة. مصلح
ن توفير فرص عمل جيدة لهم؛ الحكومة ورئيس البلدية وراء هذا المشروع واآلن رجال أعمال م

قدس حماسهم الشديد للمخطط واستعدادهم للمساعدة"، وتابعت "حلمي أن تصبح الاإلمارات أبدوا 
 مركًزا للهايتك في الشرق األوسط؛هناك العديد من الطالب العرب من خريجي هذا المجال في

القدس وهناك فرصة لتقليل الفجوات داخل المدينة وأيًضا لربط عرب شرقي القدس 
ين لتحس ملون باالستفادة من االتفاقية الموقعة بين اإلماراتباإلمارات"؛وادعت أن المقدسيين يأ

 وضعهم االقتصادي.
ناحوم إلى ما ادعت أنه تعزز للنفوذ التركي في أوساط المقدسيين، وقالت  –وأشارت حسن   

، إنها "شعرت بتخوفات اإلماراتيين من تحركات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في القدس"
نوا نهم لم يعرفوا حجم النشاط التركي في القدس؛ وعندما عرضته عليهم، كاوأضافت "الحقيقة أ

، لقدس"اغاضبين للغاية وسرعان ما امتألوا بنشاط لتعزيز العالقات مع "إسرائيل" واالستثمار في 
ان وتابعت " أرادوا اتخاذ إجراءات لتضييق خطوات األتراك الذين يروجون أليديولوجيا اإلخو 

 عارضونها".المسلمين التي ي
 

 منظمات "الهيكل" تطالب بطرد األوقاف االسالمية من األقصى
 من جهتها طالبت منظمات"الهيكل المزعوم"،بطرد األوقاف اإلسالمية من المسجد األقصى    

المبارك، بحراسة من شرطة االحتالل؛ وقام المتطرف تومي نيساني رئيس "جماعة طالب ألجل 
رفقة الهيكل"والمدير لمؤسسة تراث جبل الهيكل"، بإلقاء بيان، خالل اقتحامه المسجد األقصى ب

 من المستوطنين، لدى وصولهم مقابل قبة الصخرة المشرفة من جهة باب حطة.مجموعة 
 ل"،وأبرز ما جاء فيه: "نطالب دولتنا إسرائيل وأمريكا، بطرد الوقف اإلرهابي من جبل الهيك

 وقام المستوطنون بتصويره وبث التسجيل على صفحات منظمات "الهيكل المزعوم". 
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مية من خطورة البيان الذي ألقي في األقصى تحت وحذر مصدر مسؤول في األوقاف اإلسال
فراد أعين الشرطة التي وفرت الحماية للمستوطن ولم تتدخل إليقافه، وأكد على ضرورة محاسبة أ

بلغت أالشرطة الذين سمحوا للمتطرف بإلقاء مثل هذا البيان واستمعوا إليه؛ وأوضح أن األوقاف 
 من قبل المستوطنين  المسؤولين باألردن حول ما جرى في األقصى

   
 مد والية "بيزك لالتصاالت" إلى الضفة الغربية خطوة ضم كبرى 

ك اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار سلطات اإلحتالل السماح لشركة بيز     
خل ها دااإلسرائيلية لإلتصاالت، بالعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة بذات الشروط المعمول ب

اإلحتالل،يشكل خطوة كبرى في تنفيذ خطة الضم وما يسمى "فرض السيادة"على الضفة  دولة
 الفلسطينية.

وقالت: "كإن هذا من شأنه أن يشكل خطورة كبرى على المصالح الوطنية الفلسطينية وعلى 
مستقبل األراضي المحتلة، ومحاولة لخلق واقع جديد تعمل سلطات اإلحتالل على فرضه على 

ضافت، "إن هذا القرار ينسف في السياق نفسه إدعاءات أطراف الشراكة العربية شعبنا"؛ وأ
م اإلسرائيلية األميركية بتعليق خطة الضم، ووقف العمل بها، كما يدحض كل ما قيل عن السال

 المزعوم كهدف إستراتيجي للتطبيع والشراكة مع إسرائيل".
عمًا دعها مع دولة اإلحتالل، والتي شكلت وتابعت: "إن الصفقات واإلتفاقات التي تم توقي     

ي عبر لخليجإقتصاديًا وتجاريًا وماليًا وأمنيًا لها، بما في ذلك دخولها إلى ميدان توزيع النفط ا
نا شركات إسرائيلية، خطوات كبرى عززت من أطماع إسرائيل ونواياها العدوانية وعدائها لشعب

ائرة القانون الدولي؛ وزاد من شهيتها لتوسيع د وإستخفافها بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ
 أطماعها اإلستعمارية اإلستيطانية".

، بالتحلل من اإلتفاقات والمعاهدات 19/5ودعت الجبهة إلى تطوير آليات تطبيق قرار 
والتفاهمات مع الجانبين اإلسرائيلي واألميركي، وبما يعمق األسس الميدانية إلطالق أوسع 
مقاومة شعبية بكل أشكالها النضالية، تمهد لإلنتفاضة الكبرى وعلى طريق التحول لعصيان 
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ي الفلسطينية المحتلة الحرب وطني لدحر اإلحتالل، وإعالن السيادة الوطنية على كامل األراض
، وفي القلب منها مدينة القدس، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة 67حزيران  5العدوانية في 
 كاملة السيادة.

 
 من الجمهور بإسرائيل يرى بإزالة الضم تطورا إيجابيا 46% 

فلسطينية، قياسا  –يولي الجمهور في إسرائيل أهمية أقل لدفع عملية سياسية إسرائيلية       
حر باألهمية التي يوليها لتعزيز العالقات مع دول أخرى في الشرق األوسط وأوروبا وحوض الب

% من الجمهور أن إزالة مخطط ضم مناطق في الضفة عن أجندة الحكومة 46المتوسط. ويرى 
مع  % أن على إسرائيل محاولة تحسين عالقاتها56جيد بالنسبة إلسرائيل، فيما يعتقد هو تطور 

 % الذي يعتبرون أنه ال ينبغي القيام بذلك.32تركيا، مقابل 
 المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية". وقال –جاء ذلك في استطالع نشره "ميتافيم 

تطلعين العرب، إنه ال توجد أهمية لتعاون بين % من المس54% من مجمل المستطلعين، و28
 % من العرب، إن ثمة أهمية20% من المستطلعين، و24إسرائيل وأي دولة عربية، فيما اعتبر 

% من العرب( مع 1% )11% من العرب( مع مصر، 4% )و12لتطوير تعاون مع السعودية، 
 % من العرب( مع األردن.0% )4اإلمارات، 

% من العرب إن على إسرائيل بذل جهود من أجل التوصل 29ليهود و% من ا67وقال       
هود % فقط من الي20إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية بعد االتفاق مع اإلمارات، بينما قال 

 لسطينية.ف –% من العرب أن جهود كهذه يجب أن توجه لتسوية إسرائيلية 48و
% من اليهود 5ارة اإلمارات، وعبر % من العرب عن رغبتهم بزي6% من اليهود و27وعبر 

% من اليهود 8من العرب عن رغبتهم بزيارة لبنان في حال إبرام اتفاق معها، وفّضل  14و
% من اليهود والعرب إنهم يفضلون زيارة 2ونسبة مشابهة من العرب زيارة مصر، وقال 

 دولة عربية.% من العرب إنهم ال يريدون زيارة أير 46% من اليهود و41السعودية. وقال 
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يرة  % من المستطلعين أن وضع وزارة الخارجية اإلسرائيلية سيسوء إذا تولت الوز 46ورأى      
 % أن وضع الوزارة لن يتغير.18ميري ريغف منصب وزيرة الخارجية، فيما قال 

وعبرت الغالبية العظمى من المستطلعين عن رضاهم من وضع العالقات مع الواليات المتحدة 
نقاط لمستوى رضاهم من أداء الحكومة في  6.05نقاط(، ومنح المستطلعون  10من  8.05)

 نقاط لوضع إسرائيل في 5.63نقاط لوضع وزارة الخارجية و 5.69السياسة الخارجية، ومنحوا 
 العالم.

سبة وحلت روسيا في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة من حيث أهمية العالقة معها بالن
% مصر 20%، الصين 20% إلى ألمانيا، بريطانيا 31%، بينما أشار 35وأيد ذلك  إلسرائيل،

%. وينظر معظم الجمهور في إسرائيل إلى االتحاد األوروبي على أنه خصم 13% وفرنسا 14
 إلسرائيل، وليس صديقا لها.

ون غب% من العرب إنهم ير 11% من اليهود و57وفيما يتعلق بانتخابات الرئاسة األميركية، قال 
% من العرب إنهم 41% من اليهود و17بانتخاب الرئيس الحالي، دونالد ترامب، فيما قال 

 يرغبون بانتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
  

 غانتس يهدد بالذهاب إلى جولة انتخابات رابعة
ن حذر رئيس حزب كحول الفان بيني غانتس، أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام جولة رابعة م    

لمانية ؛ وخالل جلسة لكتلته البر 2021االنتخابات العامة إذا لم تتم المصادقة على موازنة عام 
حمل غانتس بشدة على تعامل الحكومة مع مسألة الموازنة العامة؛وأضاف أنه غير مستعد أن 
يكون رهينة ألحد في ظل الوضع السايسي الحالي، مشيرا الى انه قد اجتمع مع محافظ بنك 

قادم ام الومع عشرات الخبراء وان هناك اجماعا بينهم على وجوب إقرار ميزانية الدولة للع إسرائيل
2021. 

وشدد غانتس على أنه سيكون مستعدا لمواصلة التعاون إذا بدأت الحكومة بأداء مهامها واذا لم  
يحصل ذلك فهناك عدة خيارات اما حل الكنيست أو طريقة أخرى نراها صائبة؛ وكان قطبان 
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اخران في الحزب، هما الوزيران غابي اشكنازي وافي نيسان كورن، قد هددا بحل الحكومة 
والذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم ُيحرز تقدم حتى نهاية الشهر الجاري في القضايا الملحة 
مثل الميزانية والتعيينات وجلسات الحكومة؛وفي مقابلة مع موقع يديعوت أحرنوت العبري، أوضح 

 زي أن األمور ال تسير كما ُخطط لها، وإذا لم يتغير ذلك، فسيحسم األمر.أشكنا
ير ديل ووز تبادل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مع بيني غانتس رئيس الوزراء الب    

الجيش، االتهامات بشأن تعطيل عمل الحكومة، بسبب أزمة الميزانية؛ودعا نتنياهو، غانتس 
ن الخالفات، والعمل من أجل العودة ، إلى التوقف عن المناورة والبحث عأبيض -وحزب أزرق 

ا يد حقً إلى الوحدة والعمل مًعا من أجل "مواطني إسرائيل"؛ فيما رد غانتس بالقول: "إذا كنت تر 
ى العمل من أجل مواطني إسرائيل، أثبت ذلك، بإحضار الميزانية من أجل تمريرها، والعمل عل

م ين في المناصب الرئيسية التي من شأنها تعزيز إسرائيل في إجراء سليتعيين كبار المسؤول
 ونظيف، حينها فقط يمكن العمل من أجل مواطني إسرائيل".

ي في وكان غانتس قال إلذاعة "كان" العبرية، إنه سيدرس تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحال
 أجل خدمة نتنياهو. ظل عدم تقديم الميزانية، مؤكًدا أنه لم يآِت للحكومة من

لى إأبيض سيؤدي  -ورًدا على ذلك، قال مسؤول كبير في الليكود: إن سلوك حزب أزرق 
 انتخابات في آذار المقبل، ويبدو أن هذا هو االتجاه في الوقت الحالي.

 
 "كاحول الفان" يهدد بـ"حكومة بديلة" لإلطاحة بنتنياهو

وقبل ذلك هدد مسؤولون في "كاحول الفان"، بالعمل على تشكيل "حكومة بديلة" لعزل     
 كانيةبنيامين نتنياهو، وذلك إذا ما أصر األخير على التوجه النتخابات مبكرة، ملمحين إلى إم

 تعاون مع شخصيات من معسكر اليمين، لمنع انتخابات "يدفع الليكود باتجاهها" في ظل أزمة
نية وعلى خلفية الخالفات المتواصلة بين الليكود و"كاحول الفان" حول إقرار الميزاكورونا؛ 

ل في "( عن مسؤو 11العامة وإدارة أزمة فيروس كورونا، نقلت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
 ."كاحول الفان" قوله إن"الحزب يتحدث مع أعضاء الليكود حول إمكانية تشكيل حكومة بديلة"
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ستها مقابل، لفتت القناة الرسمية إلى ضغوطات بدأ مسؤولين في "كاحول الفان" بممار في ال    
على يوعاز هندل وتسفي هاوزر )المنشقان عن حوب "تيلم" برئاسة موشيه يعالون( للقبول 

لعام بتشكيل "حكومة ضيقة تستند إلى دعم القائمة المشتركة"، وذلك "إذا ما اتضح قبل نهاية ا
 ".2021لليكود لن يمرر ميزانية لعام بوقت قصير أن ا

كل  من جانبه، شدد ووزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي )"كاحول الفان"( أن حزبه "سيفعل
 شيء حتى ال يكون نتنياهو رئيًسا للحكومة إذا ما قرر الذهاب إلى صناديق االقتراع"، 

لى عيكي زوهار أنهم لن يعملوا وقال شاي: "أعلن الليكود عبر )رئيس االئتالف في الكنيست( م
ء ( في محاولة لحل الحكومة"؛ وأضاف "إذا أراد الليكود إجرا2021)إقرار( ميزانية )للعام 

لك؛ فلن نسمح بذ -العمل والمرضى  العاطلين عن -انتخابات اآلن على حساب المواطنين 
ممكن، كل ما هو ونتنياهو لن يكون رئيسا للحكومة لوقت إضافي"؛ وتابع "سنفعل كل ما هو 

هو ضروري على المستوى  سنفعل كل ما -ضروري. من المهم أن يفهموا على الجانب اآلخر 
 يدفع ثمن ذلك".س -السياسي؛ من يقرر التوجه إلى صناديق االقتراع 

ن موأشار إلى أن هناك عناصر من معسكر اليمين على استعداد تام للتعاون مع "كاحول الفان" 
اك اهو، وقال: "نتنياهو لن يكون من سيقرر متى تكون الجولة المقبلة؛ هنأجل اإلطاحة بنتني

أدوات وهناك أشخاص سيمنعونه من القيام بذلك، هناك أيضا أشخاص من اليمين سيمنعوا 
 رئيس الحكومة من التوجه إلى االنتخابات".

وينتهكون  من جانبه، اعتبر زوهار أن "كاحول الفان" يواصلون "التهرب من التزاماتهم    
 االتفاق الحكومي"، واعتبر أن تصريحات الوزير شاي "تهديدات فارغة"؛وشدد على أن "حكومة

دة اإلرا‘ كاحول الفان‘بديلة هو خيار غير واقعي" ؛وأضاف "على الرغم من أنه قد يكون لدى 
ك"؛ ذلوالنية لتشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة، إال أنه سيكون من الصعب عليهم القيام ب

 واعتبر أن المسؤولين في "كاحول الفان" "يدفعون إلجراء انتخابات".
وقال "كاحول الفان ال يحظون بالشرعية الجماهيرية لتشكيل حكومة وتسلم السلطة. سيحصلون 

أعضاء كنيست "في يومهم الجيد" وإمكانية عدم "تجاوزهم نسبة الحسم قائمة"؛ مشددا  6على 
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وجه إلى صناديق االقتراع معتبرا أنه "إذا سألنا الجمهور من تريدونه في على أن الليكود مسعد للت
 قيادة الدولة. أنا متأكد من أن الجمهور سيقول مرة أخرى إنهم يريدون نتنياهو".

   
 ال مفر من انتخابات رابعة للكنيست

ورصد المحللون السياسيون، في أعقاب افتتاح دورة الكنيست الشتوية، والتصويت على      
مشروع قانون حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطه، األزمة الشديدة داخل الحكومة، وبشكل خاص 

يس العالقة المتجمدة بين رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول الفان" و"رئ
ذلك بديل"، وزير األمن بيني غانتس؛ واستنتج المحللون، الذين يؤيدون نتنياهو وكالحكومة ال

تكون سالذين ينتقدونه بشدة، أن إسرائيل متجهة إلى انتخابات بشكل مؤكد، وأن الدورة الشتوية 
 األخيرة للكنيست الحالية.

ر لى الهدوء غيوأشارت المحللة السياسية في موقع "والال" اإللكتروني، طال شاليف، إ     
يس ، ورئالمألوف الذي ساد الهيئة العامة للكنيست أثناء الخطابات الرسمية التي ألقاها نتنياهو

ل أن الكنيست، ياريف ليفين، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، قب
 حجب الثقة.يعود الضجيج والتهجمات المتبادلة ومقاطعة الخطابات أثناء التصويت على 

بين  وكتبت شاليف أنه "داخل الهدوء البارد الذي هّب على الهيئة العامة، برز الجبل الجليدي
ى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل، بحيث أنهما بصعوبة تبادال كلمة أو نظر أحدهما إل

 ، ولمالعامةاآلخر. وألقى نتنياهو خطابين، واحد في اجتماع كتلة حزب الليكود وآخر في الهيئة 
 حكومةيكلف نفسه في أي منهما أن يتطرق إلى أزمة الميزانية أو إلى المواجهة المتصاعدة في ال

 والتي تهدد بتبكير االنتخابات".
 قريبةواستشرفت شاليف تبكير االنتخابات: "ربما هذا هدوء ما قبل العاصفة في األسابيع ال    

دقة ر المالية يسرائيل كاتس، مطالب غانتس بالمصاالمقبلة"،في ظل تجاهل نتنياهو، وكذلك وزي
 على ميزانية للعام المقبل قبل نهاية العام الحالي.
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ي ئتالفويجمع المحللون على أن نتنياهو سيبكر انتخابات الكنيست من أجل منع تنفيذ االتفاق اال
ع بأن "جمي وعدم تولي غانتس رئاسة الحكومة؛ وأعلن غانتس، أنه "انتهى عهد التنازل"، وهدد

س الخيارات مطروحة على الطاولة"، ملوحا بذلك بانتخابات مبكرة؛ وأشارت شاليف إلى أنه لي
 واضحا إذا كان ذلك سيردع نتنياهو.

تيلم" إلى العودة للتعاون معه "في الدفاع  –ودعا غانتس شركاءه السابقين في "ييش عتيد     
ر ى مع عضو الكنيست موشيه يعالون، فيما زاعن الديمقراطية وسلطة القانون"؛ والحقا، التق

وزير القضاء آفي نيسانكورين، من حزب غانتس، مكتب لبيد في الكنيست؛ ورأت شاليف أنه 
ليس مؤكدا أن هناك مصالحة بين حزب غانتس الذي انشق عن كتلة "كاحول الفان" وبين 

 شركائه السابقين في هذه الكتلة.
  
 مقعدا 24و 22ا وتمثيل "يمينا" يتراوح بين مقعد 27استطالعان: الليكود   

لف أكد استطالعان لرأي العام ، نتائج االستطالعات األخيرة التي أظهرت تعزيز قوة تحا    
 لحاكمأحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، وتقليص الفارق مع حزب الليكود ا

 رة رغم تراجع تمثيله البرلماني.برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحافظ على الصدا
آلتي: ا، فإنه لو جرت االنتخابات اليوم لجاءت نتائجها على النحو  12استطالع القناة وبحسب 
 15مقعًدا؛ القائمة المشتركة  17يلم" ت –مقعًدا؛ "ييش عتيد  22مقعًدا؛ "يمينا"  27الليكود 

توراه" مقاعد؛ "يهدوت ه 7ئيل بيتينو" مقاعد؛ "يسرا 9مقاعد؛ "شاس"  10مقعًدا؛ "كاحول الفان" 
 مقاعد. 6مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ 7

%( 0.6%( و"البيت اليهودي" )2وبحسب استطالع القناة، يفشل كل من حزب العمل )
%( و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، في 0.3و"غيشر" )

 %(.3.25تجاوز نسبة الحسم )



 
30/01/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(122رقم )   
 

 
 

30 
 

حو وبموجب االستطالع تأتي نتائج المعسكرات وفقا لالصطفافات والتحالفات المتوقعة على الن
لوسط" مقعدا، ومعسكر "يسار ا 16مقعدا )الليكود ويمنيا( والحريديون  49اآلتي: معسكر اليمين 

 مقاعد. 7مقعدا، و"يسرائيل بتينو"  15مقعدا، األحزاب العربية  33
 حكومة بدون نتنياهو؟

 24" مقعًدا؛ "يمينا 27على النحو اآلتي: الليكود  13استطالع القناة فيما جاءت نتائج    
مقاعد؛  8مقعًدا؛ "كاحول الفان"  11قعًدا؛ القائمة المشتركة م 21تيلم"  –مقعًدا؛ "ييش عتيد 

 .قاعدم 6مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ 7مقاعد؛ "يهدوت هتوراه"  8مقاعد؛ "شاس"  8"يسرائيل بيتينو" 
عضو كنيست دون  61، تشكيل حكومة صهيونية ضيقة من  13وتتيح نتائج استطالع القناة 

 نتنياهو أو الحريديين، ما يعتبر نادر الحدوث حتى على المستوى النظري.
إمكانية خوض رئيس بلدية تل أبيب، رون  12من جهة أخرى، فحص استطالع القناة      

تيلم"  –سيؤدي إلى انهيار "كاحول الفان" و"يش عتيد  حولدائي، االنتخابات بحزب مستقل، ما
ش عتيد مقعًدا؛ "يي 22مقعًدا؛ "يمينا"  27و"ميرتس"؛ وجاءت النتائج على النحو اآلتي: الليكود 

مقاعد؛  8" مقاعد؛ كاحول الفان 9مقعًدا؛ "شاس"  15مقعًدا؛ القائمة المشتركة  16تيلم"  –
را مقاعد؛ وأخي 6مقاعد؛ حزب برئاسة حولدائي  6مقاعد، "يسرائيل بيتينو"  7"يهدوت هتوراه" 

 مقاعد. 4ميرتس بـ
شقاق عن الليكود، وخاضت بيطون، االن -وإذا ما قررت عضو الكنيست يفعات شاشا 

مقعًدا؛  21" مقعًدا؛ "يمينا 26االنتخابات بقائمة مستقلة، تأتي النتائج على النحو اآلتي: الليكود 
 8مقاعد؛ كاحول الفان"  9ا؛ "شاس" مقعدً  15مقعًدا؛ القائمة المشتركة  16تيلم"  –عتيد  "ييش

 6بيطون  -مقاعد؛ حزب برئاسة شاشا  6مقاعد، "يسرائيل بيتينو"  7مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" 
 مقاعد. 6مقاعد؛ وأخيرا ميرتس بـ

 استياء من إدارة حكومة نتنياهو ألزمة كورونا
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يق لمستطلعة آراؤهم أنه يجب تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو في ملف التحق% من ا48ورأى    
و، % إنهم ال يعتقدون بوجوب تقديم الئحة اتهام ضد نتنياه34بـ"قضية الغواصات"، فيما قال 

 % إنهم ال يعرفون اإلجابة عن هذا السؤال.18وقال 
ًء ة وانتهالمشدداالشأن، بدًءا من القيود  وعن إدارة نتنياهو ألزمة كورونا والقرارات المتعلقة بهذا   

% أن 36% من اإلسرائيليين إن إدارة األزمة الصحية سيئة، فيما اعتبر 58باإلغالق، قال 
ل ة، قانتنياهو أدار األزمة الصحية بنجاح؛ وعن تعامل الحكومة مع التداعيات االقتصادية لألزم

 ؤه في هذه المجال كان جيدا.% إن أدا31% إن أداء نتنياهو سيئ، في حين قال 63
خاذ % من المستطلعة آراؤهم أن ات63وحول رفع القيود والخروج التدريجي من اإلغالق، واعتبر 
% أن القرار يعتمد أساًسا على 26القرارات يأتي من دوافع وحسابات سياسية، بينما قال 

وسنصل إلى إغالق  % أن الخروج التدريجي من اإلغالق لن ينجح59اعتبارات مهنية؛ واعتقد 
 % فقط إن السياسية التدريجية لرفع القيود ستكون ناجحة.21ثالث، بينما قال 

% 32وحول الشخصية األنسب لرئاسة الحكومة، جاء نتنياهو في المرتبة األولى وحظي بدعم 
%، في حين حصل رئيس حزب 21من المستطلعة آراؤهم، متقدما على بينيت الذي حظي بدعم 

، %، وحصل رئيس الحكومة البديل، ورئيس "كاحول الفان"9يائير لبيد، على دعم  "ييش عتيد"،
% من المستطلعين إن أيا 22% فقط من المستطلعة آراؤهم، وقال 6بيني غانتس، على تأييد 

 من األشخاص المذكورة غير مناسب لتولي رئاسة الحكومة اإلسرائيلية.
يانات ام" برئاسة مانو غيفاع عبر الهاتف واالستببواسطة معهد "ميدغ 12وأجري استطالع القناة 

 %.4.4أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى  510على شبكة اإلنترنت، وشمل عينة من 
 
 ارتفاع طفيف بشعبية نتنياهو دون قدرة على تشكيل حكومة   

ارتفاع قوة حزب الليكود بزعامة  2020-10-23أظهر استطالع نشرته صحيفة "معاريف"      
بنيامين نتنياهو، قياسا باستطالعات ُنشرت في األسابيع األخيرة، لكنها ال تزال أضعف من 
تمثيله الحالي في الكنيست؛ وفي المقابل، تراجعت شعبية تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا، 
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ن، أظهر االستطالع تراجع قوة برئاسة نفتالي بينيت؛ ومن دون عالقة بالمنافسة داخل اليمي
 القائمة المشتركة.

مقعدا  30وحسب االستطالع، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست اآلن، لحصل الليكود على     
في الكنيست، بينما توقع استطالع نشرته الصحيفة، األسبوع الماضي، حصول هذا الحزب على 

 نيست.عضو ك 36مقعدا؛ وهو ممثل في الكنيست الحالية بـ 28
 21مقعدا، بينما توقع استطالع األسبوع الماضي حصوله على  20وحصل تحالف "يمينا" على 

ابقة سمقاعد اآلن، بينما كانت في استطالعات  10مقعدا؛ وأصبحت الفجوة بين الليكود و"يمينا" 
يرجح و  مقاعد؛ ويتبين أن المقعد الذي خسره "يمينا" حصل عليه الليكود. 8إلى  5تتراوح ما بين 

بسبب أن اتساع هذه الفجوة اآلن نابعة من تراجع انتشار فيروس كورونا، في األسبوع األخير، و 
 مؤشرات إلعادة فتح اإلغالق الثاني والمشدد.

 18يلم"، برئاسة يائير لبيد، على ت –وتوقع االستطالع الحالي حصول كتلة "ييش عتيد     
 بق.مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن االستطالع السا

عدا. مق 12مقعدا في الكنيست الحالية، إلى  15وتراجعت قوة القائمة المشتركة، الممثلة بـ    
 مقعدا. وفسر 14وكان االستطالع السابق الذي نشرته الصحيفة قد توقع حصول المشتركة على 

 ون % من ناخبيها "ال يعرفون حاليا لمن سيصوت20معدو االستطالع تراجع المشتركة بأن قرابة 
 في االنتخابات المقبلة".

وعين ورغم اشتداد حدة الصراع داخل الحكومة بين الليكود وحزب "كاحول الفان"، في األسب     
في  األخيرين، وتهديدات قادة األخير، بيني غانتس وغابي أشكنازي، بالتوجه النتخابات رابعة

زال ين من زيادة قوته، وال حال عدم المصادقة على الميزانية، إال أن "كاحول الفان" لم يتمك
 مقاعد، مثلما أظهر االستطالع السابق. 9يتوقع حصوله على 

" مقاعد، "يهدوت هتوراة  8مقاعد، "يسرائيل بيتينو"  9وتوقع االستطالع حصول حزب شاس على 
 مقاعد. 7مقاعد، ميرتس  7
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قوة  مقعدا، فيما 46وبحسب نتائج هذا االستطالع، فإن قوة الليكود واألحزاب الحريدية        
 34 مقعدا، بينما قوة أحزاب المعارضة مع "كاحول الفان" 28"يمينا" و"يسرائيل بيتينو" معا 

ة، مقعدا. ويعني ذلك أنه ال توجد بحوزة نتنياهو أغلبية لتشكيل حكوم 12مقعدا، والمشتركة 
 بسبب الخصومة الشديدة بينه وبين كل من بينيت وأفيغدور ليبرمان.

 


